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angajamente
pe 1965în întrecerea socialistă

C&rbune peste plan, 
randamente înalte
Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 

plan, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la mina Lonea și-au expri
mat hotărîrea de a obține și în ulti
mul an al șesenalului rezultate fru
moase. Centralizînd angajamentele 
luate în brigăzi, secții și sectoare, 
colectivul exploatării s-a angajat ca 
în întrecerea socialistă pe acest an:

tone 
Mai

nifical cu 5 kg cărbune pe post;
• să obțină 200 000 lei economii 

la prețul de cost, din care pînă la 
1 Mai 90 000 lei;

• de a se încadra în norma ad
misă de cenușă la cărbunele livrat 
prepa rației.

Planul M.T.Q. întocmit de condu
cerea exploatării prevede între altele :

a două abataje frontale 
III, stimularea lunară a 
care la nici una din cîn- 
sînt găsite cu șist vizibil

din cărbunele energetic 
sută;

umiditatea 
cu 0,2 la

realizeze o recuperare cu 0,5 
mai mare decît cea plan if i-

• să 
la sută 
cată;

• să
la prețul de cost.

obțină 200 000 iei economii

• Sosirea tovarășului Alexandru Bîrlădeanu la Praga.
• Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
• Vizita în Anglia a delegației sfaturilor populare din R. P. RomînS.
• Un interviu al șefului guvernului revoluționar congolez.
• Evoluția lui „Mariner-4“.
• încheierea vizitei delegației guvernamentale indoneziene în R. P. 

Chineză.

Bilanf și sarcini de viitor
In vederea îndeplinirii integrale a 

prevederilor planului șesenai, este 
necesară continuarea cu intensitate a 
eforturilor pentru sporirea productivi
tății muncii, pentru reducerea prețu
lui de cost, pentru descoperirea și 
punerea în valoare a tuturor rezerve
lor interne ale producției.

Prin eforturile depuse de colecti
vele exploatărilor miniere în direc-

să extragă peste prevederi 5 000 
de cărbune, din care pînă la 1 
1 200 tone;
să depășească randamentul pla-

intrarea în funcțiune a unor abataje 
în pilierul puțului principal Lonea I, 
extinderea 
în blocul 
brigăzilor 
tăriri nu
în cărbune, înlocuirea poditurii din 
cherestea cu plasă metalică, organi
zarea unei brigăzi de înaintări rapi
de 
150 
tiții

care să obțină o avansare de 
ml/lună la lucrările de inves- 
de la orizontul 400.

Pentru alegerile de la 7 martie .

Continuă propunerile 
de candidați ai F.D.P.

Siderurgicilor 
cărbune curat

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la preparația Lupeni, dezbătînd 
sarcinile de plan pe anul 1965, și-au 
luat următoarele angajamente în în
trecerea socialistă :

• să reducă cenușa din cărbune 
special cu 0,3 la sută;

• să reducă cenușa globală și

Însemnări de reporter

OAMENI DIN ABA TAJUL 
1NDEPĂR TA T

Brigadierul Tănase loan

La serviciul topografic al minei, 
un tinăr blond și simpatic —to
varășul Cesovan ion, topograjul 
sectorului ne prezintă hărțile, păstrate 
latre niște coperți enorme. Urmea- 

'tS-<ea din acest păienjeniș de linii 
dtferii colorate — care reprezintă 
galerii, suitori, straie, abataje — 
să găsim locul de muncă al brigă
zii lui Tănase, abatajul cameră nr 
29 vest. Se află la marginea plan
șei; deci, in extremitatea sectorului.

— Abatajul nr 
29 vest este cel 
mai îndepărtat din 
sectorul IV td mi
nei Petrila, explică 
tinărul topograf. 
Se află sub ora
șul Petroșani, un
deva sub Grupul 
școlar minier.

Transpus pe 
hlrtie după măsu- 
tori precise, efec
tuate îndeosebi cu 
teodolitul, abata
jul are o formă 
întortochiată. Va- 
săzică. acesta e 
locul de muncă al 
ortacilor lui Tă
nase.

Cite necazuri produce aprinde
rea cărbunilor sub pămint este 
bine cunoscut tuturor celor care lu
crează in domeniul mineritului. 
Necazuri mari, cheltuieli nenumă
rate. Și la abatajul nr 29 vest, 
undeva deasupra orizontului X A 
a fost un foc. Se cerea izolarea 
lui fără intirziere spre a putea con
tinua exploatarea cărbunelui. Tre
buia găsită o brigadă de nădejde, 
oameni conștiincioși, deprinși să 
lucreze la temperaturi ridicate. A- 
coastă sarcină a fost încredințată 
minerilor din brigada condusă de 
comunistul Tănase loan, pentru că 
ei făcuseră același lucru și la aba
tajul nr 28 vest, loc de muncă 
vecin.

Aici, la nr 29 vest, alaiuri de 
Tănase au venit să lucreze oameni 
de nădejde cum sînt minerii Ni- 
kelski Robert și Gheorghe Marin, 
ajutorul de miner Sandu Ion, toți 
trei membri de partid, apoi tineri 
săritori și curajoși ca utemiștii Vlad 
Nicolae și Crică Vasile, oameni 
destoinici ca minerii Onea Nicolae, 
Constantin Dumitru, ajutorii mineri

Hegyi Vasile, Matyaș Iosif și Căi- 
leanu Simion, vagonetarul Giocîr- 
lan Gheorghe. Au găsit la nr 29 
apojize, sărituri neașteptate ale co- 
perișului și culcușului straiului; 
căldură mare, ape abundente de 
infiltrați , cu intercalași sterile 
deosebit de multe în cărbune.

...A trecui o lună de cînd lucrea
ză Tănase cu ortacii lui la abata
jul nr 29 vest. Conducerea secto
rului se arătă mulțumită de mun

ca lor. Se lucrea
ză corect, mine
rește; este scoasă 
orice urmă de 
cărbune, inclusiv 
șistul cărbunos, 
se face o podire 
corectă, găurile de 
sondaj din culcuș 
și coperiș suit 
perforate conform 
normelor în vi
goare, pentru a 
nu rămîne eventual 
cărbune ascuns. 
Pentru a scăpa 
de apă, minerii 
au dirijat-o prin 
suitor, folosind tu
buri vechi, pînă

în galeria de bază. Oamenii lui 
Tănase nu au fost popularizați în 
acest an că ar fi extras nu știu 
cit cărbune peste plan, că ar fi ob
ținut randamente înalte sau econo
mii deosebite. Și totuși, despre or
tacii lui Tănase. și mai ales despre 
brigadier, ți se spun cuvinte de 
laudă. Despre el se vorbește cu 
stimă la sectorul IV al minei Pe
trila.

Șeful sectorului — inginerul 
Trancă Marin, secretarul organi
zației de partid — tovarășul Dima 
Mișu, maiștri mineri sînt unanimi 
în aprecieri despre oamenii de la 
abatajul nr 29 vest:

— O brigadă omogenă, harnică 
și disciplinată formată din oameni 
eompetenți care au dovedit că știu 
să învingă greutățile. Cu toate că 
muncesc la un abataj dificil, nici- 
unul din ortaci nu s-a plîns vreo
dată la sector.

Poate exista o satisfacție med 
mare pentru colectivul brigăzii 
decit asemenea aprecieri?

FR. VETRO

In adunări ale oamenilor, muncii 
care au loc în întreaga Vale, a Jiu

lui. sînt propuși în continuare can
didați ai Frontului Democrației Popu 
lare pentru alegerile de deputați în 
sfaturile populare. Pînă iii cursul 
zilei de ieri, în orașele și comunele 
Văii Jiului au avut loc 339 adunări 
ale oamenilor muncii la care au 
participat 26 872 de cetățeni. Cu a- 
cest prilej au fost desemnați 701 
candidați ai F.D.P. pentru alegerile 
de deputați în sfaturile populare. La 
aceste adunări au luat cuvîntul 945 
de oameni ai muncii, care.au sus . 
ținut cu căldură propunerile de can
didați ai F.D.P. pentru alegerile de 
la 7 martie.

In sala Teatrului de stat jyalea 
Jiului s-au adunat marți, după-amia 
ză 250.de mineri, ingineri și tehni
cieni, cetățeni din diferite cartiere 
ale orașului Petroșani. GU toții an 
aprobat cu vii aplauze propunerea 
tovarășului l.azăr David, prim-secrețar 
al Comitetului orășenesc Petroșani al 
P.M.R., președintele Consiliului oră
șenesc al F.D.P.. ca minerul șef de 
brigadă Bartha Dionisie de la E.M. 
Dîlja să fie desemnat drept candi
da c al F.D.P. în circumscripția e- 
lectorală nr 71, pentru alegerile de 
deputați în Sfatul popular al regiu
nii Hunedoara. Cetățenii Slovic Vic
tor. miner la E.M. Dîlja, Richter Io
sif, secretarul organizației de partid 
de la autobaza I.R.T.A. și alții care 
au sprijinit prin cuvîntul lor can
didatura depusă, s-au angajat în nu
mele colectivelor în care lucrează, să 
depună toate eforturile pentru a în
deplini cu cinste sarcinile de pro
ducție din acest an, să sprijine ac
tivitatea deputaților pentru ca stră
zile în care locuiesc, cartierele să 
fie tot mai bine gospodărite.

Luînd cuvîntul, spre a mulțumi 
pentru înalta cinste ce i s-a acor
dat. tovarășul Bartha Dionisie s-a 
angajat să lucreze cu și mai mult 
elar: pentru sporirea vitezelor de a- 
vansare la lucrările miniere, pentru 
continua înflorire a orașului nostru.

In aceeași adunare a oamenilor 
muncii. în numele Consiliului orășe
nești al F.D.P., tovarășul Lazăr Da
vid a propus ca minerul pensionar 
David Mikloș să candideze în cir
cumscripția electorală nr 52,- pentru

alegerile de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Petroșani.

Pentru cei 220 de cetățeni din cir
cumscripțiile electorale nr 49 și 50 
din Petroșani, care s-au adunat pen
tru a-și propune candidații pentru 
alegerile de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Petroșani, acest eve
niment a constituit un prilej de tre
cere în -evistă a înfăptuirilor obți
nute, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, de către oamenii muncii 
din Valea Jiului pe drumul luminos 
a! socialismului.

Iii numele Consiliului orășenesc al 
F?D.P., tovarășul Stoican Petru, di
rectorul Teatrului de stat Valea Jiu- 

. lui, a propus pe gospodina Tomșa 
Elisabeta să candideze în circum
scripția electorală nr 49, pentru ale
gerile de deputați în Sfatul popular 
al orașului Petroșani. Participant^1 
la adunare au aprobat în unanimi
tate candidatura propusă. In circum
scripția electorală nr. 50 a orașului

ția creșterii productivității muncii, 
sarcinile ce le reviin pe linia reduce
rii prețului de cost ‘ sînt' îndeplinite 
an de an cu succes. Astfel, în anul 
1964 prețul de cost al cărbunelui brut 
extras a fost redus la E. M. Lonea 
cu 1,69 lei/tonă, la E. M. Aninoasa 
cu 0,41 lei/tonă, la E. M, Lupeni cu 
0,60 lei/tonă și la E. M. Uricani cu 
1,41 lei/tonă.

îndeplinirea ritmică a planului de 
producție la cărbunele brut extras 
este o condiție esențială în vederea 
reducerii costului producției. Cu cît 
procentul de îndeplinire a planului 
este mai mare, cu atît cota de chel
tuieli constante pe tona de cărbune 
va fi mai mică. In acest sens, tre
buie să arătăm că exploatările mi
niere care au avut cea mai mare de
pășire a planului de producție, ca de 
exemplu E. M. Lonea — 102,23 la 
sută, E. M. Aninoasa — 120,20 la 
sută, E. M. Lupeni — 100,75 la sută, 
E. M. Uricani — 104,60 la sută au 
realizat și cea mai mare reducere a 
prețului de cost pe tona de cărbune 
extrasă.

O altă cale de reducere a prețului 
de cost pe tona de cărbune brut' ex
trasă o constituie extragerea cărbu
nelui cu un procent cît mai mic de 
cenușă, deoarece în stabilirea, prețu
lui de cost se folosește producția re
calculată. Astfel, dacă în 1964 nu 
s-ar fi pierdut 56 913 tone cărbune, 
penalizări pentru șist, prețul de cost 
al cărbunelui brut extras pe bazin 
an fi foet cu , 1,45 .lei/tonă mai; mic.

Un alt factor care contribuie la

ROD1CA GHIȚA 
economist principal' planificare 

C.C.V.J.

(Continuare in pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

Intervenție ra
pidă. In stația 
C.F.R. Petroșani, 
Ia un vagon a 
fost găsit un de
fect. Lăcătușii de 
revizie Mănescu 
Petre și Șirianu 
Andrei îl înlătură 
intr-un timp scurt. 
Vagonul își poate 
continua din nou 
drumul.

Festivitate 
la Vulcan

Ieri după-amiază, în sala 
cinematografului din Vulcan a 
avut loc festivitatea laminării 
unor diplome sectoarelor care 
au fost declarate fruntașe in 
întrecerea socialistă la 
Vulcan pe anul 1964. Cu 
prilej, formația artiștilor 
tori din cadrul clubului
citoresc a prezentat un frumos 
program distractiv dedicat mi
nerilor evidențiați în înirece- 

socialistă.

mina 
acest 
ma
muți-

Filme 
pentru șeolari

Conducerea clubului sindica
telor din Lupeni organizează 
mîine o zi a filmului pentru 
școlari. In sala de spectacole 
a clubului vor rula, între orele 
17 și 19, filme documentare

despre bogățiile și frumusețile 
patriei, precum și un film cu 
deăene animate.

Paroșeni

,,Sus cortina"
Miine, la ora 19, formația 1 

de muzică ușoară a artiștilor 
amatori de la l.C.Ț.
va prezenta, în sala de spec
tacole a clubului energeticie- 
nilor, un program de muzică 
ușoară intitulat „Sus cortina".

Magazin O.L.F. 
cu autoservire

Pe strada Republicii din 
Petroșani, In localul vechiului 
magazin nr 16, se deschide 
azi un magazin al O.L.F. cu 
autoservire. In noul magazin, 
legumele și fructele sini am
balate în pungi speciale din 
material plastic transparent 
astfel incit să satisfacă exi
gențele cumpărătorilor.

care.au
250.de


STBAGUL ROȘO

Cnm am sprijinit 
de la cursurile

minerii

Pe lingă Școala generală de 8 ani 
din Uricani funcționează cursuri fără 
frecvență la care muncitorii pot să-și 
completeze cele opt clase. De altfel, 
numeroși salariați ai exploatării mi
niere din localitate și-au exprimat 
dorința de a-și completa studiile. 
Printre aceștia se numără
Pînzaru Alexandru, Poloboc Costache, 
Cazan Stei ian și alții.

înscrierea unui număr însemnat de 
oameni ai muncii la cursurile fără 
frecvență a ridicat însă o seamă de 
probleme în fața conducerii școlii din 
Uricani. Era necesară organizarea 
unor cursuri de pregătire, а мог 
consultații și meditații care să în
lesnească însușirea de către elevii 
muncitori a cunoștințelor cerute de 
programa școlară. In acest scop con
ducerea școlii noastre a luat măsuri 
corespunzătoare. Astfel, pentru a veni 
fct ajutorul muncitorilor elevi s-au 
organizat cursuri de pregătire care 
au durat aproape trei luni. Cursurile, 
consultațiile și meditațiile au fost 
astfel planificate încît să dea posi
bilitate tuturor celor înscriși 
frecventa.

Cadrele noastre didactice 
nrfestat simț de răspundere
saraina ce le-a fost încredințată, de

de

ma-au
față de

Cărți noi apărute
Pentru tinerii ce studiază cursurile 

facultăților de fizică a fost tipărită 
lucrarea prof. Oh Brătescu: Optica. 
Iar pentru cei din facultățile de ma
tematică. Manualul de rezistența 
materialelor semnat de prof. Gh. 
Buzdugan.

elevii muncitori 
fără frecventă

a Veni în ajutorul acestor muncitori. 
Lecțiile predate de profesorii Mun- 
teanu Dorica, Costea Dorin, JUrca 
Ileana, Caragea Pompiliu, Azîru A- 
drian și alții au fost atractive, pe în
țelesul cursanților,

Au fost, de asemenea, asigurate 
sălile de clasă necesare și s-a urmă
rit frecventarea cu regularitate a 
orelor de către muncitorii elevi. In 
această direcție, uri ajutor prețios 
am primit din partea conducerii ex
ploatării Uricani cere a căutat să 
creeze condiții optime pentru frec- 
ventarea orelor de consultații și me
ditații tuturor muncitorilor care își 
completează studiile.

Examenele, care au avut Ioc de ca
rbid, au dovedit că munca desfășu
rată de colectivul didactic al școlii, 
sub îndrumarea organizației de partid, 
a dat roade. Multi muncitori printre 
care Anton Uie, Vrăbieș Dumitru, 
Matei Marin, Hie Sergiu, Marinaș 
Ioan, Minulescu Petru, Poloboc Go- 

Dodenciu, Fevronia, Condraș 
alții au obținut, la multe o- 
note peste 7.
la examenele din prima se

sțache. 
Ilie și 
biecte,

Deși
siune s-au obținut rezultate mulțu
mitoare, totuși s-aii Observat și lip
suri în pregătirea unor elevi munci
tori. Cadrele noastre didactice 
trebui 
tuație 
mine 
soriși 
școlii

vor 
să țină seama de această si- 
și să-i ajute pe elevi să eli- 

iipsurile, astfel ca toți cei în
să termine cu succes cursurile 
generale de 8 ani.

COCIIECl VASILE 
directorul Școlii generale de 8 ani 

Uricani

Vești din școli

Stafia
de radioficare

a școlii
in fiecare școală, stimularea ele

vilor la învățătură 
tr-un mod propriu, 
nerală de 8 ani nr 
de exemplu, pentru 
lor, alături de alto 
sită și stația de radioficare a școlii. 
Săptămînal, sîmbăta. la stația de 
radioficare se prezintă programe bo
gate în conținut care oglindesc as
pecte din viața elevilor. Cu acest 
prilej se anunță numele fruntașilor 
la învățătură din săptămîna respec
tivă, iar codașii sînt criticați pentru 
lipsurile manifestate în însușirea cu
noștințelor din materiile predate.

se face în- 
La Școala ge- 
5 din Petroșani 

stimularea elevi- 
mljloace, e folo-

cîteva zile, cadrele di- 
Școala generală de 8 
Petroșani s-au întîlnit 
a consiliului pedago-

Măsuri 
binevenite

In urmă cu 
dactîce de Ia 
ani nr 2 din 
într-o ședință 
gic. Cu această ocazie s-au stabilit 
unele măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea situației la învățătură și 
disciplină a elevilor pe cel de-al 
П-lea trimestru al anului școlar în 
curs. Printre altele, s-a hotărit să 
se întocmească grafice pe clase, care 
să oglindească prezența zilnică a fie
cărui școlar la ore. De asemenea, 
s-au luat unele măsuri privind mo
dul de exprimare și scriere corectă 
a elevilor. La această acțiune vor fi 
antrenați nu numai profesorii de lim
ba romînă ei și celelalte cadre didac
tice ale școlii.

Negreșit, au trecut anii.
„Trec anii mei. Ca miine voi avea 

șaptesprezece 
Oare ce meserie îmi voi lua ?

Ce-mi voi alege?"

Gu aceste Versuri își începe Ma- 
iakovski poezia intitulată „Ce să 

, fiu ?“. Și după ce enumeră multe pro
fesiuni, una mai frumoasă decît alta, 
poetul încheie cu acest mare ade
văr :

„Vezi, meseriile toate sînt bune 
ia-țl-o pe cea care-țl place".

Ce să fiu ? E întrebarea pe care 
și-o pune fiecare tînăr aflat in pra
gul maturității și ____________
al cărei răspuns —
abia-și distinge si
lueta din umbră.

De aceea, problema 
alegerii profesiu
nii se numără printre cele mai di
ficile. Ea te obligă Să fii cit se poate 
de lucid cînd te hotărăști să mergi 
pe un anume drum în viață, încît 
să n-o apuci la Îutîmplare, după cri
terii pur exterioare.

Pt pildă, Sandu, a manifestat în 
că din clasa a VIIl-a înclinare spre 
literatură. Cînd profesorul de lim
ba romînă intra în clasă, lui Sandu 
î se deschidea in față o lume nouă 
și mintea ini plutea pe cele mai înal
te culmi ale imaginației. Se visa în 
locul profesorului te catedră, vor 
bindu-le copiilor cu aceeași dăruire 
de sine. Dar, exact în aceeași clipă, 
fața îi era inundată de o căldură 
саге-i provoca dureri de cap și ame
țeli. Ca să le vorbească la fel, tre
buie să cunoască, iar ca să cunoască 
trebuie să învețe. Da, să învețe...

Așa s-a născut știma și conside
rația lui față de profesorul de lite
ratură șl hotirfrea de a îmbrățișa 
această profesiune. La terminarea 
liceului, Sandu descoperi cu satisfac-

li tt tonstă greșeala?

I

avut

ție că gîndurile îndreptate spre 
iogie rămăseseră neschimbate.

Și totuși, ultimul luvlnt l-au 
părinții: medicina !

Sandu a dat examen la medicină, 
dar n-a reușit Profesorii examinatori 
i-au spus că medicina își are poe
zia ei, însă nu are nimic comuu cu 
ficțiunea sau cu figurile de stil.

Un an a rămas acasă „în convales
cență" și în toamna următoare pă
rinții i-au fixat facultatea de con
strucții.

Dar, eu regret, nici aici n-a reu
șit. De fapt nici nu se putea altfel. 
Ce legătură are Construcția unui pod 
cu „Sergentul" de Vasile Alecsandri ? 

Acum Sandu este 
contabil la I 
treprîndere. 
la toamnă, 
părinții vor 
ta, în sfîrșiț, 

pentru filologie.

o Й1- 
Plnă 

cîndr 
зссер- 

, să-i
dea dezlegare

In familia lui Nelu neînțelegerile 
sînt de altă 
urmeze Institutul naval din Galați. 
In schimb părinții, nu pot fi de a- 
cord ca unicul tor fiu să Ie plece 
din cssă tocmai acolo. De aceea au 
hotărît ca Nelu să meargă la Institu
tul de mine. E aici, acasă și nu-i 
vor duce grija. Asta e logica tor 
șl gata. De fapt, ei n-ar avea nimic 
împotrivă. Numai dacă... Dunărea 
sau Marea Neagră s-ar muta In Va
lea Jiului...

Ce să-l faci! Așa se înttmplă cînd 
părinții,.. îșf aleg a doua mierle. 
Tot astfel stau lucrurile și cînd pa
siunea băiatului se lovește de men
talitatea învechită a părinților.

natură. Nelu vrea să

N. ARGEȘEANU

O iNTÎLNIRE
PLĂCUTĂ

La I.M.P. continua 
exameneleDe aproape 15 zile, la

I.M.P.  se desfășoară prima 
sesiune de examene din a- 
oest an universitar. Zilele 
trecute am poposit din nou 
printre studenți cu carnețe
lul de însemnări și aparatul 
de fotografiat. Pe coridoare 
domnea atmosfera specifică 
examenelor: încredere, opti
mism, dar și încordare și e- 
tnoții.

In amfiteatrul 4 aveau e- 
xamen la Algebră superioa
ră și analiză matematică 
cei mai tineri studenți din 
I.M.P., din anul I Exploata
re. Fotoreporterul nostru l-a 

surprins pe studentul Ion Oheorghe 
după ce a răspuns și a primit car
netul (prima fotografie de jos). Pri
vește in el satisfăcut. Nota 9 la pri
mul său examen universitar, la, ma

tematică, U situează intre studenții 
fruntași din an.

Fotografia alăturată o înfățișează 
pe studenta Alba Beatrice din anul 
IV Exploatare, grupa 1122, răspun- 
ztnd la examenul de Rezistenta ma
terialelor. După zecele obținut cu 
cîteva zile înainte la Construcții in- 
dustriale, Beatrice a obținut un 9 la 
Rezistenta materialelor.

Clișeul al doilea de jos reprezintă 
un aspect din timpul examenului la 
Bazele mineritului, prospecțiuni și 
lucrări miniere, susținut de către 
studenții grupei 1130 din anul 111 
Exploatare. Printre studenții fruntași 
din această grupă se numără soții 
Doboși Florea și Petronela, Horvath 
Petru, Legrand Anton și Meșteroiu 
Petru.

Școala
Lupeni 
ianua- 
școtli

Peste 500 de elevi de la 
profesională de ucenici din 
S-au întîlnit duminică, 24 
rie, in. sala de mese a 
eu tovarășul Szuder Wiliam, di
rector general al C.C.V.I. Tova
rășul Szuder ie-a vorbii despre 
condițiile vitrege de muncă și via
ță ale minerilor din trecut, despre 
exploatarea nemiloasă la care erau 
supuși atli ei, cit și copiii lor, care, 
lipsiți de școli și de învățători, e- 
rau obligați să lucreze în mină de 
la o vlrstă fragedă.

In expunerea sa. urmărită cu in
teres de către elevi, vorbitorul a 
pus in continuare accent pe minu
natele condiții de învățătură și via
ță pe care partidul și statul nostru 
democrat-popular le acordă tinerei 
generații, pe munca plină de avîru 
a oamenilor de azi, pe bunăstarea 
poporului nostru, siăpin pe soarta 
sa. „Dumneavoastră, elevii școlilor 
profesionale — a subliniat vorbito
rul — aveți astăzi totul gratuit: 
cămine, cantine, manuale, ateliere 
și laboratoare, haine. Acestor con
diții trebuie să le răspundeți prin- 
tr-un singur lucru: să învățați me
reu, să învățați cu perseverență"

Elevii au aplaudat îndelung in
teresanta expunere a tovarășului 
Szuder Wiliam, i-au mulțumit pen
tru ea și, în continuare, au prezen
tat un frumos program artistic.

Asemenea intîlniri ale elevilor cu 
activiști de partid și de stat, cu 
oameni de cultură și pensionari, 
se organizează In fiecare duminică 
la Școala profesională de ucenici 
din Lupeni. Ele sînt deosebit de 
plăcute și folositoare elevilor și ar 
putea fi organizate și de conduce
rile școlilor medii și elementare.
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Bilanf și sarcini de viitor
(Urmare am pag. ha) 

scăderea prețului de cost îl consti
tuie reducerea consumului de mate
riale sub cel planificat, prin folosi
rea înlocuitorilor. La susținerea me
talică a abatajelor, exploatările mi
niere Lonea, Petrîla și Lupeni au în
registrat o depășire de respectiv 26,9 
la sută. 7,2 la sută, 8,2 la sută, ceea 
ce a dus la realizarea indicatorului 
de extindere a susținerii metalice pe 
C.C.V.J. în proporție de 105,3 la sută.

Rolul hofărîfor în reducerea pre
țului de cost îl are creșterea produc
tivității muncii, prin ridicarea con
tinuă a nivelului te i i-rs< al produc
ției și perfection a re a organizării mun
cii. Și pe această linie s-au înregis-

nalului, în feja unităților noastre mi
niere stau sarcini deosebit de impor
tante. Pentru acest an se prevede o 
reducere a prețului de cost al căr
bunelui brut cu 2,74 lei/tonă. De a- 
semenea. trebuie să reducem prețul 
de cost al producției marfă cu 
33 000 000 lei.

In vederea realizării acestui o- 
biectiv economic de primă importan
ță, este necesar ca exploatările mi
niere să-și concentreze atenția în
deosebi spre realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, sporirea continuă 
a productivității muncii, îmbunătăți
rea calității cărbunelui și reducerea 
consumldul de materiale și energie.

Tovarășul Să- 
bău Ludovic este 
un conducător au
to cu o înaltă ca
lificare profesio 
naiă. El lucrează 
pe un autobuz la 
I.C.O. Petroșani, 
unde-și face dato 
ria așa cum se 
cuvine, lată-i la 
volan pregătin- 

du-se să facă o 
nouă cursă de că
lători de la Lonea 
la Petroșani.

trat realizări de seamă. In perioada 
ultimilor 5 ani. productivitatea mun
cii în tone/post pe bazin a crescut 
cu 24,91 la sută.

Reducerea prețului de cost al căr
bunelui brut extras se oglindește în 
final în prețul de cost al cărbunelui 
marfă cocsificabil și energetic, pre
cum și în prețul de cost al brichete- 
lor. In anul 1964 prețul de cost al 
Cărbunelui marfă a fost redus la pre
parata Petrîla cu 1,15 lei/tonă iar 
la preparația Lupeni cu 4 lei/tonă. 
Eforturile depuse de unitățile Com
binatului nostru sînt concretizate în 
cele 16 350 000 lei economii realizate 
la prețul de cost în anul 1964. Ѳ 
contribuție de seamă la această rea
lizare au adus-o colectivele E. M. 
Lonea. preparația Petrîla, E. M. Lu
peni, E. M. Uricani și preparația 
Lupeni, precum și U.R.U.M. Petro
șani.

In anul 1965, ultimul an ai șese- *

NOTA : pfNĂ CÎND ?
Deunăzi a sosit la redacție o 

scrisoare trimisă de un corespon- 
> dent voluntar al ziarului nostru

de la E. M. Lonea. In scrisoare, co
respondentul sesizează faptul că 
sectorul I.C.O. din Lonea desfășoa
ră o slabă activitate de salubriza
re in cartierul M. Eminescu. După 
cum ne scrie corespondentul, in 
cartierul respectiv mașinile I.C.O. 
n-au mai dai de luni de zile să 
ridice gunoiul menajer și cenușa, 
deși cetățenii cartierului plătesc 
lunar acest serviciu.

Pornind pe urma scrisorii, am

DOMNIȘOARA...
— Te rog, mamă, scutește-mă de 

poliloghiile astea... Știi bine că-mi 
displac.

Mama își privi fiica consternată. In 
Ultimul timp, pe lingă faptul că Ma
ria intîrzia seară de seară de la 
cină, răspundea și obraznic la între
bări. Poftim: o plictisește o conver
sație cu mama ei I Acum, de exem
plu, a venit acasă după orele 23. 
Dai e liniștită, știind că tatăl ei e 
în schimbul III la serviciu, Mama, 
care se frămîntase pînă la această 
oră și îi imputase atitudinea, între
bă din nou. căutindu-i privirea :

— Ce îți displace, faptul că stai 
cu mama ta de vorbă ?

— In ultimul timp da. îmi ții orc 
de morală de parcă aș fi Ia pension. 
Doar nu mai sîntem în secolul al 
XVlI-lea, mamă... sîntem intr-un se
col modern și trebuie să ne compor
tăm ca atare...

Mama nu-î răspunse. Nu Izbuti 
din pricina amărăciunii care i se puse 
ca un nod în gît. Se gindea încre
menită în tăcere: Sanda, fiica mai 
mare, studentă în anul III la Chimie, 
fi adusese numai bucurii. Cu Maria

Sfatul medicului

Importanta vaccinărilor 
anfipoliomieiitice

Poliomielita este o boală infeeți- 
oasă și contagioasă. Ea este răspîn- 
dită pe tot globul fiind provocată de 
virusul poiiomielitic. Receptivitatea la 
poliomielită este generală. Din cei 
infectați, numai puțini fac forme pa
ralitice, imensa majoritate făcînd 
forme abortive și infecții subclivice

Organismul omului vaccinat do
bândește însușirea de a rezista la 
boala împotriva căreia s-a făcut vac
cinarea. Marea forță a acestei arme 
de luptă contra bolilor molipsitoare, 
constă tocmai în aceea că este sin
gura care poate garanta dispariția 
bolii respective. Dovada acestui a- 
devăr o găsim în dispariția unor 
boli împotriva cărora se practică de 
mai multă vreme vaccinarea, ca și 
în scăderile substanțiale de îmbol
năviri obținute în ultimii ani la u-

constaiat că cele sesizate de cores
pondentul nostru sini lucruri ade
vărate. Cartierul este presărat cu 
numeroase mormane de cenușă, 
șist și gunoi menajer. Aspectul car
tierului nu aduce in prezent deloc 
cinste conducerii sectorului I.C.O. 
Lonea (șef tovarășul Talaczi Iosif) 
șl nici conducerii I.C.O, Petroșani, 
care nu dă sectorului mașinile ne
cesare pentru transportul gunoiului.

Corespondentul nostru este în
dreptățit să întrebe: pînă tind 
mai durează această situație 7 Cite 
sesizări mai sint necesare pentru 

ca sectorul I.C.O. 
să se hotărască 
sd-șl facă pe de
plin datoria și in 
cartierul cu pri
cina 2

★
IN CLIȘEU : 

Asemenea imagini 
strică aspectul es
tetic al cartierului 
M. Eminescu.

s-au schimbat insă lucrurile. Peste 
două săptămîni Maria В. împlinește 
17 ani. Lămurlndu-și părinții că ar 
dori neapărat să muncească n-a mai 
vrut să termine cursurile școlii me
dii. Pînă în prezent însă — deși au

Pe leme de educație 

trecut 3 ani — nu s-a grăbit să in
tre undeva să muncească. De ziua 
aniversării ei ține neapărat să-și in- 
x ite „prietenii". Deja face planuri 
privind meniul și aranjamentul ca
merei. „Știi, i-a zis într-o zi mamei, 
mi-ar mai trebui o pereche de pan
tofi de seară noi și niște perle la 
gît. Altădată i-a Imputat mamei dece 
nu-i dă bani mai niuiți de cheltuia
lă, că doar e domnișoară și îi trebuie 
atîtea și atîtea lucruri fără de care 
nici Miky, nici Dudu și nici George, 
adevărați ambasadori ai eleganței, 
nu ar mai vrea să fie prieteni cu 
ea.

Toate acestea i se învălmășeau

nele boli, cărora le-a venit rîndul să 
dispară (printre care se numără și 
poliomielita).

Pentru ca vaccinarea să ducă ia 
rezultatele dorite, este necesar să se 
îndeplinească două lucruri esențiale:
1. Vaccinarea să fie continuată sis
tematic pe o perioadă mai lungă;
2. Să cuprindă întreaga masă a oa
menilor receptivi la boala împotriva 
căreia se face vaccinarea. De aceea, 
prezentarea la vaccinare este consfin
țită ca obligatorie prin legile statu
lui nostru socialist.

Pentru o deplină reușită a acțiunii 
de vaccinare, este important ca popu
lația să participe cu conștiinciozitate 
la vaccinările anfipoliomieiitice. A- 
ceste vaccinări se desfășoară astfel: 
copiii născuti între 1 noiembrie 1963 
— 1 noiembrie 1964 — care nu au 
fast încă vaccinați — vor primi în 
acest an. între 3—7 martie, mono- 
vaccinul tip III. iar între 17 și 20 
aprilie monovaccinul de tip II. In a- 
celași fel și la aceleași date vor 
primi vaccin toți copiii pînă, la vîrsta 
de 7 ani. care din diferite motive 
nu au fost încă vaccinat! și nu pre
zintă contraindicați!.. Copiii pînă la 
vîrsta de 7 ani împliniți, indiferent 
dacă au fost sau nu vaccinați în anii 
precedent vor fi revaccinațî — între 
18 și 23 februarie —- cu triv-accinul 
I, II și III antipoliomieiitic, sub for
mă de picături.

Respectarea termenelor prevăzute 
pentru vaccinare este de mare însem
nătate. De aceea, mal ales părinții 
copiilor, vor trebui să se îngrijească 
ca în această perioadă copiii cuprinși 
în grupele de vîrsta arătate să fie 
supuși vaccinării anfipoliomieiitice. 
In mobilizarea maselor ia vaccinări, 
un rol deosebit îl au comitetele de 

femei prin comisiile social-șanitare 
și activul de Cruce Roșie, care sînt 
chemate să dea tot sprijinul organe
lor sanitare în această acțiune im
portantă.

Să veghem cu toții ca nici un copil 
să nu rămină nevaccinat împotriva 
poliomielitei I

Dr. POPA TEODORA

mamei în cap cînd se trezi spunînd 
calmă :

— Maria .dacă vei mai continua 
astfel am să te spun tatii și se va 
duce și aniversarea pe apa simbetei.

— in primul rînd, te-am rugat să 
nu-mi spui Maria, izbucni fiica. Mă 
cheamă Mery1 E clar î Și-n al doi
lea rînd nu sufăr să mă mai dădă
cești. M-am săturat!

— Bine, fetițo, dar tu n-ai pic de 
conștiință — constată mama.

— Hm! Conștiință 1... Auzi colo. 
Parcă fără ea nu pot să trăiesc și 
să savurez așa cum înțeleg eu zile
le tinereții.»

Deodată mina mamei se abătu 
greu peste obrazul sting ai domni
șoarei Mery.

Discuția s-a întrerupt aici. Proba
bil că mama Măriei B. abia acum 

,și-a dat seama pe ce căi alunecă 
fiica ei, Simțindu-se principalul vino
vat de purtarea fiicei se întreba': 
„Se mai poate face ceva pentru Л 
repara greșeala î Da. Se poate. Ma
ria В. trebuie să se angajeze undeva 
să muncească în mijlocul unui co
lectiv sănătos care să-i schimbe men
talitatea despre viață. Dar trebuie 
să vrea și părinții și... Maria.

ION LEONARD

PUBLICITATE
A IV U TV T

Grupul școlar C. F. R. din Timișoara
strada C. Radulescu nr I,

ține examen de admitere pentru (

Școala de impiegați de mișcare
țA DATA DE 8 FEBRUARIE 1965

SE PRIMESC NUMAI BĂRBAȚI ABSOLVENȚI AI ȘCOLILOR 
MEDII, CU SAU FĂRĂ EXAMEN DE MATURITATE, IN VIRSTĂ DE 
18—38 ANI, CU DOMICILIU STABIL IN RAZA DIRECȚIEI RE
GIONALE C.F.R. TIMIȘOARA.

inscrierile se fac prin toate stațiile C.F.R., sau la Grupul școlar 
C.F.R. Timișoara pînă la data de 5 februarie a.c., unde se pot primi 
și informații suplimentare.

întreprinderea 
Centrala Termoelectrică Paroșeni 

ANGAJEAZĂ 
10 muncitori necalificafi 

pentru Uzina electrică Vulcan secția combustibil 
Pentru informații suplimentare, doritorii se pot prezenta la uzina 

electrică Vulcan secția combustibil între orele 6—14.

Continuă propunerile 
de candidați ai F.D.P.

(Urmare din pag. l-a)

Petroșani a fost desemnată drept 
candidata pentru alegerea de depu- 
tați în Sfatul popular din localitate 
și tovarășa Marcu Lucreția iar în 
circumscripția electorala nr 51 to
varășul Morar loan, șeful secției fi
nanciare a Sfatului popular al ora
șului Petroșani.

In orașul Petroșani au mai fost 
propuși : Andrei Elena, judecător la 
Tribunalul popular al orașului Pe
troșani, in circumscripția electorală 
nr 28 pentru alegerea de deputați 
în sfatul popular din localitate; 
Cîmpean Maria, gospodină, în cir
cumscripția electorală nr 29 Petro
șani.

PROGRA M DE RADIO
30 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,45 Soliști de 
muzică ușoară, 8,06 Melodii populare,
5.40 Melodii distractive romînești, 
10,15 Muzică de estradă, 11,00 Mu
zică populară din Transilvania. 11,30 
Rondouri și serenade din opere și o- 
perete, 12.03 Piese instrumentale,
12.40 Din cele mai cunoscute melo
dii populare. 14,10 Muzică ușoară 
interpretată de Sonia Cruceru și Ionel 
Mlron, 15,30 Actualitatea literară, 
16,30 Emisiune muzicală de la Mos
cova, 17,00 Opereta „Secretul lui 
Marco Polo" de Francis Lopez (mon
taj muzical-liferar), 18.00 Interpret! 
de muzică populară, 18,30 Seară pen
tru tineret, 20.00 Radiogazeta de sea
ră, 20.30 Melodii din filmul ..Veselie 
la Accapulco", 20,40 Atuzică de dans,
21.40 Program de romanțe. 22,20 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Pagini din operete contempora
ne, 9,03 Muzică de estradă interpre
tată la diferite instrumente, 9.30 
Roza vînturilor. (Reluarea emisiunii 
din 27 ianuarie), 10,28 Soliști și or
chestre de muzică populară din dife
rite regiuni ale țării, 11,03 Soliști ai 
Operei de stat din Timișoara, 12,00

Exploatarea 
minieră Petrîla

Angajează s
— tehnician I eviden

ta indicilor
— tehnician I control 

aeraj
— maiștri minieri

Cei interesați se pot 
adresa la serviciul muncă 
și salarii al exploatării.

Din folclorul muzical al popoarelor, 
13,03 Muzică ușoară, 14,35 Arii din 
opere romînești, 15,05 Muzică popu
lară din Oltenia. 16,00 Muzică din 
operete cerută de ascultători, 16,30 
Muzică ușoară romînească, 18,30 
Muzică de estradă. 19.05 Melodii 
populare cerute de ascultători, 19,30 
Capodopere ale literaturii universale : 
„Ghepardul" de Giuseppe Tomasso 
di Lampeduza. Prezentare de prof, 
dr. Alexandru Bălăci, 20,00 Muzică 
de dans. 21.15 Canțonete interpretate 
de Mario Lanza. 21,30 Muzică de 
dans, 22,30 Pagini din opere.

Cinematografe
30 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie =
Ghepardul — seria I-II; Republica: 
Car neterminată ; PETRÎLA : Ah, 
acest tineret; 1SCRONI : Banda de 
lași; VULCAN : Dragoste lungă 
de-o seară; CRIVIDIA: Camelia; 
LUPENI — Muncitoresc : Feriga de 
aur ; BARBATENI : Scano-Boa : U- 
RICANI : Cei oatru "«t-wări.
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Sosirea tovarășului 
Alexandru Bîrlădeanu

la Praga
PRAGA 28. Corespondentul Ager

pres, H. Liman, transmite:
Miercuri seara a sosit la Praga to

varășul Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte at 
Consiliului de Miniștri, care va parti
cipa la cea de-a 19-a sesiune a 
C.A.E.R. și la a ■ 16-a ședință a Co
mitetului Executiv C.A.E.R. La sosi
ri», tovarășul Alexandru 
fost întîmpinat de ing. 
nek, vicepreședinte al 
reprezentant permanent
hoslovace la C.A.E.R., D. Dvorak, 
prim-vicepreședinte al 
Stat a Planificării, dr.
gor, prim-Iocțiitor al ministrului a- 
f aceri lor externe, N. V. Fadeev,, se
cretar al C.A.E.R., funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului Ex
terior și M.A.E. A fost prezent Gheor- 
ghe Nițescu, .ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romine la 
Praga.

Bîrlădeanu a 
Otakar Simu- 
guv.ernului și 
al R. S. Ce-

Comisiei de
Antonin Gre

Lucrările Adunării Generale 
V.

șe-
27 

a

NEW YORK 28 (Agerpres).
Folosind dreptul de replică la 

dința din după-amiaza zilei de 
ianuarie a Adunării Generale 
O.N.U., au luat cuvîntul reprezen
tanții Algeriei, Marocului, Indiei, 
Pakistanului și Ciprului, care s-au 
referit la unele probleme ridicate în 
cursul dezbaterilor generale.

In cuvîntarea sa, ministrul aface
rilor externe al Algeriei, Bouteflika. 
referindu-se la unele probleme pri
vind relațiile între țările africane, 
și-a exprimat convingerea că proble
mele africane pot fi rezolvate CU 
succes în cadrul Organizației Unită
ții Africane.

In numele guvernului său, minis
trul afacerilor externe al Marocului, 
Benhima, și-a exprimat, de aseme-

nea, încrederea în soluționarea pro
blemelor africane prin intermediul 
O.U.A.

Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Spyros Kyprianu, a declarat 
că guvernul Ciprului este gata să 
accepte „o prezență permanentă a 
Organizației Națiunilor Unite în 
Qiprti și garanții internaționale pri
vind drepturile tuturor locuitorilor 
insulei". El a spus că guvernul său 
dorește ca populația turcă să râmînă 
în Cipru ca parte cu drepturi egale 
a populației insulei.

Țj șfîrșitul ședinței, președintele 
g&^&rii. Alex Quaison Sackey, a a- 
nunțat amînărea lucrărilor pînă luni, 
1 ' februarie, în vederea continuării 
consultărilor între delegații pentru a 
reveni la procedura obișnuită de vot.

sfaturilor populare
LONDRA 28. Corespondentul A- 

gerpres, L. Rodescu, transmite:
Timp de două săptămîni, delega

ția sfaturilor populare din R. P. Ro- 
mînă, condusă de Petre Nicolae, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular orășenesc Constanța, 
a vizitat, la invitația guvernului bri
tanic, o serie de instituții și obiecti
ve industriale, edilitare și culturale 
din Londra și

După cîteva 
dra, delegația 
țară, vizitînd, 
un oraș nou 
Birmingham (al doilea oraș ca popu
lație din Marea Britanie). orașul in
dustrial Coventry, Stratford-on-Avon, 
locul de naștere al lui Shakespeare. 
La Oxford, delegația s-a întîlnit cu 
profesori și a vizitat cîteva clădiri

In Anglia a delegației 
din R. P. Romînă
ale străvechii universități care datea
ză din secolul XII. La Southampton 
oaspeții au fost primiți de primarul 
orașului, d-na E. E. Willlcock și de 
consilieri municipali. Delegația a a- 
vut o serie de 
nalități politice 
ții culturale și 
cu reprezentanți
ministrație locală.

Joi seara, 
cut o vizită 
lui britanic, 
putați.

convorbiri cu perso- 
și din domeniul vie- 
artistice, precum și 
ai organelor de ad-

alte orașe ale tării, 
zile petrecute la Lon- 

a făcut o călătorie prin 
printre altele, Harlow, 
aflat în construcție.

delegația noastră a fă- 
în clădirea Parlamentu
lui de s-a întîlnit cu de*

Adunare consacrată 
din lagărul de

ROTTERDAM 28 (Agerpres).
Cu prilejui împlinirii a 20 de ani 

de la eliberarea deținuților lagărului 
de la Auschwitz,, la Rotterdam a a- 
vut loc o adunare 
riei victimelor din 
torul Kron de la

consacrată memo- 
acest lagăr. Doc- 

Universitatea din

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MOSCOVA. Plenara Uniunii scri

itorilor sovietici care se desfășoară 
în prezent la Moscova a adoptat ho
tărîrea ca cel de-al IV-lea Congres 
al scriitorilor sovietici să aibă loc 
Îb prima jumătate a anului 1966.

Bundestagul vest-german va lua în 
dezbatere la 10 martie problema ter
menului de prescripție a crimelor să- 
vîrșite de naziști în perioada celui 
de-al.. doilea război, mondial.

memoriei victimelor 
la Auschwitz
Amsterdam, care a luat cuvîntul la 
adunare, a relatat despre atrocitățile 
săvîrșite de fasciști în acest lagăr și 
a exprimat indignarea opiniei publi
ce olandeze în legătură cu hotărîrea 
guvernului R.F.G. de a prescrie cri
mele de război.

Participanții la adunare au adop
tat textul telegramelor adresate de 
Comitetul olandez al foștilor deținuți 
din lagărul de la Auschwitz, cancela
rului R.F.G., Erhard, și primului mi
nistru al Olandei. Victor Marijnen.

Evoluția lui „Mariner-4“
WASHINGTON 28 (Agerpres).
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic — N.A.S.A. — a co
municat că instrumentele de pe bor
dul satelitului artificial „Mariner-4“ 
funcționează normal.

Satelitul, care urmează să treacă 
la 14 iunie la o distanță de circa 
8 000 km de planeta Marte și s-o fo
tografieze. a străbătut pînă acum 168 
milioane km. Viteza satelitului este 
în prezent de 19 661 km pe oră.

VARIETĂȚI 
Căsuță subacvatică 
/MOSCOVA 28 (Agerpres).
Patru cercetători sovietici inten

ționează să se mute în curind in
tr-o căsuță subacvatică pe care o 
vor lansa la o adincime de 15 m 
în Marea Neagră, la o distanță de 
aproximativ 150 de metri de țăr
mul Crimeei.

Această locuință este de fapt o 
cisternă de 25 tone astfel utilată 
incit să devină un loc suficient de 
comod pentru ca cei patru cercetă
tori să poată trăi mai mult timp 
în ea.

ALGER. Agenția Algerie Presse 
Service anunță că unitățile armatei 
populare naționale a Algeriei au des
coperit cu cîteva zile în urmă o bandă 
de contrarevoluționari care se ascun
dea în munții din regiunea Constan
tine. Doi membri ai acestei bande au 
fost uciși, iar alți doi au fost răniți. 
Au fost capturate puști și pistoale au
tomate.

CARACAS. In Venezuela au avut 
loc mai multe demonstrații în semn 
de protest împotriva scumpirii vieții, 
La Caracas, în Piața Bolivar, gos
podinele* au liiat parte ]a un miting 
după care au organizat un marș pe 
străzile orașului. Demonstrații ase
mănătoare au avut loc și 
cia, Maracaibo și în alte

interviu al șefului guvernului 
revoluționar congelez

28 (Agerpres).

în Valen- 
otașe.

TOKIO. Poliția japoneză a arestat 
pe muzicianul american Curtis Fuller 
pentru contrabandă cu narcotice. In 
timpul unui control vamal pe aero
portul Haneda, asupra lui Curtis s-a 
găsit o cantitate de hașiș.

al 
a 
o 

întrevedere cu președintele republicii, 
Leon Valencia, 
numit imediat 
Reveiz Pizarro.

BOGOTA. Ministrul de 
Columbiei, Alberto Ruiz 
demisionat pe neașteptate

război 
Novoa, 

după

In locul Iui a fost 
generalul Gabriel

CAIRO
Christoph Gbenye, șeful guvernu

lui revoluționar congolez, și Thomas 
Kanza, ministrul afacerilor externe, 
care se află la Cairo, au avut con
vorbiri cu președintele Nasser și cu 
primul ministru, Aii Sabri.

Intr-un interviu acordat agenției 
M.E.N.. Gbenye a declarat că revo
luția congoleză este o revoluție popu
lară. In prezent, a spus el, forțele 
răsculate controlează întreaga pro
vincie orientală, cu excepția Stan- 
leyvilleului și a altor cîtorva orașe 
și regiunile Kindu, Bukawu etc.

Guvernul revoluționar congolez, a 
declarat Gbenye, consideră că pentru

rezolvarea problemei congoleze nu 
poate colabora cu președintele Ka- 
savubu, cu primul ministru, Chombe 
și nici cu fostul premier, Adoula. 
Referindu-se la acesta din urmă, 
Gbenye a menționat că timp de trei 
ani ■ oît a deținut funcția de prim- 
ministru. Adoula nu a încercat să 
descopere în ce circumstanțe a fost 
asasinat Patrice Lumumba. Gbenye 
a subliniat că forțele răsculate au 
încercat de mai multe ori să rezolve 
problema congoleză pe cale pașnică. 
Negocierile care au avut loc nu au 
dus, însă, Ia o reglementare. El a 
arătat, din nou, că forțele răsculate 
sînt hotărîte să continue lupta.

Din secolul 1 
înaintea erei noastre 
PRAGA 28 (Agerpres). f
La Lutin, in apropiere de Praga, 

un grup de muncitori de la între
prinderea „Sigma" care efectuau 
săpături pentru o conductă de apă 
a descoperit, recent, un schelet de 
om. Alături de acesta au fost gă
site un cuțit de fier și o bucată 
dintr-o agrafă. Specialiștii în ar
heologie au constatat că scheletul 
și obiectele găsite provin din seco
lul l înaintea erei noastre. Schele
tul s-a păstrat foarte bine, deoa
rece el 
special 
mizi.

a fost conservat intr-un lut 
din care se fabricau cără-

SOFIA. Constructorii bulgari au 
creiat un nou model de televizor 
„Pirin" ai cărui ecran are în diago
nală lățimea de 47 cm. încă în cursul 
acestui an se va trece la producția 
în serie a noului aparat.

Agenția Associated 
universitățile din

BONN. La Bonn s-a anunțat că

LISABONA.
Press anunță că
Lisabona și-au reluat miercuri cursu
rile normale, după ce timp de trei 
zile asociația studenților a boicotat 
aceste cursuri în semn de protest 
împotriva arestării, de către autori
tățile portugheze, a 60 dintre co
legii lor.

încheierea vizitei delegației guvernamentale 
indoneziene în

PEKIN 28 (Agerpres).
La 28 ianuarie, în încheierea vizi

tei, în R. P. Chineză a delegației gu
vernamentale indoneziene, dr. Suban- 
drio, prim-vicepremier al Indoneziei, 
conducătorul delegației și Сел I. 
vice-premier al R. P. Chineze, au 
semnat o declarație comună cu pri
vire la relațiile de prietenie și cola
borare dintre R. P. Chineză și Indo-

R. P. Chineză
nezia, un acord de colaborare eco
nomică și tehnică și un acord de 
credite.

La ceremonia semnării documente
lor au fost prezenți Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și alte persoane oficiale.

In aceeași zi, delegația indonezia
na a părăsit Pekinul, plecînd spre 
Tailanda.

Un anunț 
pufin obișnui!

BUENOS AIRES 28 (Agerpres), 
In vitrina principală a uneia din 

cele mai mari farmacii din Buenos 
Aires a apărut miercuri, următorul 
anunț:

„Domnilor spărgători:
Această farmacie a fost vizitată 

de hoți de șapte ori consecutiv. 
Vă rog acordați-mi puțină odihnă 
și liniște.

Multe mulțumiri, Carlos S. Fran
co — farmacist.

P. S. Această farmacie a fost 
spartă ultima oară in ziuă de vi
neri, 1 decembrie 1964"

Acțiunile revendicative din Spania

URUGUAY. La Montevideo, capitala republicii Uruguay a avut loc 
recent o manifestație de solidaritate cu lupta poporului brazilian împotriva 
regimului militar din această, țară.

La mitingul care s-a desfășurat în fața Universității din Montevideo 
au luat cuvîntul și reprezentanți din Argentina, Chile, Columbia.

IN CLIȘEU: Aspect parțial de la miting.

In ultimele zile, agențiile de presă 
semnalează noi acțiuni revendicative 
în Spania. Oamenii muncii cer acor
darea de libertăți sindicale și îmbu
nătățirea salariilor. Dar aceste ac
țiuni au și un caracter politic. Re
cent, revista franceză „France Nou- 
velle“ s-a ocupat într-un articol de 
lupta oamenilor muncii din Spania. 
Autorul articolului a urmărit drumul 
parcurs de aceste lupte încă 
I962, remarcîndu-se progresele 
titanilor muncitorești în această 
ră. In articol se remarcă faptul 
„aceste acțiuni revendicative se 
racterizează prin amploare, tenaci- _ 
tate și adesea prin durata lor. Sînt 
greve de masă foarte combative, 
lizate prin unirea muncitorilor 
centre industriale' ca acelea din 
turia și Țara Bască, din Guipuzcoa, 
din Barcelona și din alte provincii. 
Luptele nu mai au un caracter ex
clusiv economic, ele au. și un carac

ier politic. S-a trecut de la grevele 
de întreprindere la greve de o mai 
mare amploare. înglobînd muncitorii 
dintr-o industrie, dintr-un oraș, din- 
tr-o regiune, dintr-o provincie întrea
gă. Grevele organizate. de minerii 
asturieni și manifestațiile metalur-
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din 
ac- 
ța- 
că

ca-

rea- 
din 
As-

Din presa străină

pus capăt a- 
vorbeau des- 
al mișcării 

este clar că 
fi fost posi-

giștilor din Madrid au 
firmațiilor celor care 
pre caracterul spontan 
revendicative spaniole; 
asemenea acțiuni n-ar
bile fără un anumit nivel de orga
nizare.

Unul dintre cele mai mari eșecuri 
politice ale regimului Franco s-a în
registrat în nodurile tineretului. Ti-

neretul muncitor, tineretul studios 
este rebel față de propaganda sta
tului, neconformist. preocupat să se 
bucure de libertate.

Grevele sînt interzise, ele sînt con
siderate ca fiind tot atît de graye ca 
și răscoalele militare și greviștii pot 
fi deferiți unui tribunal militar, unde 
riscă să primească pedepse grele. 
Totuși, grevele izbucnesc în perma
nență iar la ele participă mii de 
muncitori... Manifestările de 
sînt, de asemenea, reprimate 
vernul lui Franco. Și totuși 
loc...

Putem afirma, se scrie în 
că se pregătesc și alte lupte 
libertăți sindicale, peritru sporirea 
salariilor și pentru dreptul la grevă. 
Se desfășoară în prezent numeroase 
acțiuni în Țara Bascilor ca și la 
Barcelona, în industria metalurgică 
ca și în cea textilă și a transportu
rilor".

stradă 
de gu- 
ele au

articol, 
pentru
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